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 1621121/11                   احسان هللا مایار                                                                         
 

 دریاهای افغانستان، منابع حیاتی کشور
 

که دراین اواخر " نقطه عطف همسایه ها   –آب دریاهای افغانستان : " شتۀ مستند آقای حامد نوید زیر عنوان نو
نشر شده از لحاظ آشنائی با جغرافیای طبیعی افغانستان و یاد از فرهنگ " افغان جرمن آنالین " در پورتال 

 . ه دوستان عالقه مند توصیه کردباستانی میهن ما آموزنده و جالب بوده که مطالعه آنرا میتوان ب
م در پاکستان لیست دریاها  /0و /0بعد مطالعۀ مقال باال بخاطرم تداعی نمود که در یکی سفرهایم در سالهای 

 .های افغانستان را، نمی دانم از کدام منبع، ترتیب نموده بودم
ن در معلومات عالقمندان افزوده خوشبختانه این لست را در آرشیف کوچکم بدست آوردم که امید است با نشر آ

 .شده بتواند
 .قبل از انتشار لیست در نظر است تا چند جمله ای مقدمه گونه خدمت عرض نمایم

در پالن کاریم تصمیم اتخاذ نمودم تا این مقال را به دو دریای مهم، دریای آمو و هیلمند، مختص نمایم و متباقی 
 .آنهارا در مضمون جداگانه پخش نمایم

 . یگردم باالی توضیح لیک به اختصار رویدادهای در قبال دو دریای یاد شدهبرم
و چشم آز همسایه ها به سرمایه های بزرگ ملی افغانستان از جمله آبهای آن، تا جائیکه سرحدات مشترک 

بابای تأریخ شهادت می دهد، سرچشمۀ آن به این مقطع زمان تعلق ندارد بلکه بعد از ختم امپراطوری احمدشاه 
درانی و همچنان بعد از ساختمان جغرافیائی امروزی افغانستان که ملت افغان تا جهان است مدیون مردانگی و 
همت با تدبیر امیرعبدالرحمن خان خواهد بود، باینطرف باالی آن دست اندازی ها صورت گرفته و در مورد 

 .فع افغانستان به دست نیآمده استحل آن کنده کنده مذاکرات صورت گرفته و لیک حاصلی چشمگیر به ن
ارزشهای مالی و معنوی مملکت ما، ریشۀ آن  صیانت از معتقدم که یکی از عوامل کمبودیها و نارسا ئیها به 

 .اغماض نمود بوده که نمیتوان آنرادر اداره کشور نهفته 
تا جائیکه چند صفحۀ از تأریخ مربوط به  افغانستان را مطالعه نموده ام میتوانم ادعاء نمایم که تا اواخر قرن 
نزدهم حکومت مرکزی در کابل از نگاه کمبود شخصیتهای تخصصی و وارد در قضایای مختلف دولتداری و 

و از گزارشها در نواحی دورافتادۀ آن  تقریباً نبود طرق مواصالتی، قادر نبود تا از همه اکناف کشور مستحضر
حراست اطالعات مؤثق داشته تا طوریکه الزم است از مسائل حیاتی در رابطه با آن و به نفع افغانستان از آنها 

 .نماید
م و در طول قرن بیستم رویدادهای مهم در رابطه با سرحدات افغانستان  10ما می دانیم که از اواخر قرن 

ه است  که شاید از بعضی رویدادها حکومت مرکزی و شخصیکه در رأس ادارۀ افغانستان افغانستان ُرخ داد
 .قرار داشته اصال از چگونگی آن اطالعی نداشته باشد

طور مثال تعیین سرحد کوریدور واخان پامیر بین کرنیل یانوف روسی و ینگ هزبند و مک آرتنی انگلیس در 
مراجعه شود به . ) وقت در کابل ازآن هیچ اطالعی نداشته است صورت گرفته که متیقنم امیر 1001جوالئی 
 (. 160 -164صفحات  " بازی بزرگ" کیرک زیر عنوان پها اثر پیتر

با توضیح وچگونگی انقراض امپراطوری احمدشاهی غرضی نداریم، زیرا تفسیر این بخش بیشتر ازآنست که 
 . ده بتوانددراین مقال زیر عنوان دریا ها افغانستان گنجانیده ش

 :به ادامۀ موضوع مورد بحث ما آقای نوید در صفحۀ هشتم نبشتۀ متذکرۀ شان مینگارد
کیلومتر سرحد  /6کیلومتر در خاک افغانستان جریان داشته و تنها /141در حالیکه رود هلمند به فاصلۀ ...  "

 .طبیعی افغانستان و ایران را به اساس خط سرحدی مکماهن تشکیل می دهد
تا  10/1که در سال های ( ایران امروزی) تثبیت خط سرحدی میان افغانستان و دولت فارس آنوقت  مسئلۀ

توسط مکماهن انگلیسی تعیین گردید و بخش آن که بخاطر حکمیت حنرال فخرالدین التای در سال  10/4
 ..." یکیلومتر بنام خط التای یاد میگردد، موضوع مناقشات طوالنی سیاس 111به طول  1044

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_darya_haye_afghanistan_manabe_hayati_keshwar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_darya_haye_afghanistan_manabe_hayati_keshwar.pdf
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خاطر دارم، پدر کالن مادری بنده خانوادۀ خود باعضای بین شصت و چند سال قبل تا جائیکه از صحبتهای 
بحیث رئیس در کمیسیون تعیین حق آبۀ ایران از دریای  هیرمند سهم بارز  1041عبداالحد خان وردگ در سال 

 .داشت
شمه ای از شخصیت های مهم و خدام "  و پای سرسر پای شده " برای اینکه در این وضع افغانستان که بگفتۀ 

 " Wikepediaوای کیپیدیا " صادق میهن خود اطالع داشته باشیم، میخواهم تا مختصر سوانح پدرکالنم را از 
 :اقتباس و ترجمه نمایم

.Afghanistan was a politician from) 1010-100/. c( Abdul Ahad Wardak 

confederacy  Ghilzai of the tribe Ismail Khel Wardak was the son of Kazi Ghulam and belonged to the
, Abdul Ahad was chief of Ushera 16-10/0From .". Ala-i-Sardar"He held the title of  .Wardak province from

. Badakhshan Province-Qataghan next appointed Governor of, Habibullah Khan Arzbegi district for Amir
, and jailed 1010in  Habibullah Khan He was latter arrested with his brother for the assassination of Amir

Camp to -de-Abdul Ahad was appointed Aide 1011In . Amanullah Khan but was later released by
to maintain loyalty among  1011rebellion in  Mangal sent to Wardak valley during the,Amanullah Khan King

s tour of Europe he spent for four months as the Governor of the Eastern 'During Amanullah. Wardaks the
Province but was relieved and sent to Moscow to meet with King Amanullah. Abdul Ahad became the 

and , 1010in May  India to Amanullah Khan He fled with. 1010in November , officiating Minister of Interior
and became the President of , 1010He returned to Afghanistan in December . Iran ater went tol

as supreme civil law and head of  Farah proceeded to 1041In November . 104/in  National Council the
water Helmand and served on a commission dealing with the 1041Returned to Kabul in . erviceMilitary s
and  Muhammad Hashim visited Northern Afghanistan with Prime Minister 1044In October he . dispute

others. Wardak was re-elected President of National Council in 1041, a position he held until 1014. He died 
]1[.1010in  

 سیاست مدار افغانستان  { 1010 - (.م.ا /108یباً رتق)  /100 }عبداالحد وردگ " 
مربوط به قبیلۀ اسمعیل خیل غلزائی .( م.محی الدین ا) وردگ پسر قاضی غالم 

از . را داشت"  اعلی سردار " وی سمت . وردگ بود( ولسوالی ) کانفدرات 
آمر اوشیره ؟ عرض بیگی به دربار امیر حبیب هللا خان بود  1016-10/0سال 

 .و بعد ازان بحیث نائب الحکومۀ قطغن و بدخشان تعیین گردید
جنرال عبدهللا خان، برادر ) وی به اتهام قتل امیر حبیب هللا خان با برادرش 

محبوس شد که  1010در سال ( م.ارشد عبداالحد خان، پدرکالن پدری بنده ا
 .بعداً به امر امیرامان هللا خان آزاد شد

در اینجا میخواهم تذکر دهم که در دوسطر باال خالئی وجود دارد که بایست ) 
شکنجه های ( آغابابا ) به روایت اعضای خانواده ام عبداالحد خان . مکمل شود

 حقیق  در محبس که آمر آنو تیل داغ را زمان ت" قین و فانه " غیر قابل باور 
 وردگ، رئیس شورای ملی افغانستان خانعبداالحد                                                                                 

ازآن عبدهللا خان و عبداالحدخان با خانوادۀ بیگناه ما دسته  بعدبنام سرور بندیوان شهرت داشت تحمل کرد و  
سه . جمعی به امر امیرامان هللا خان به تبعید در کرکی، بخارا و ضبط جایداد های غیرمنقول محکوم گردیدند

سال را در کرکی در وضع فالکتبار که مردهای خانواده در بازار کرکی بحیث مردکار روزمزد نفقۀ اعضای 
زمانیکه بالشویکها باالی بخارا حمله کردند خانوادۀ ما از بیم . را دستیاب می کردند، سپری نمودند خانواده

دستگیری چارۀ ندیدند جزء اینکه بصوب وطن فرار کنند و در خاک افغانستان داخل و زیر خیمه ها زندگی می 
باه نکنم و حافظه یاری کرده باشد، اگر اشت) نائب الحکومه مزار شریف وقت از دوستان پدرکالنها بود . کردند

. از ورود خانوادۀ ما اطالع حاصل کرد و با احترام به مزارشریف آورده شدند( اسم شان غالم سرور خان بود
چند نفراز دوستان به حضور شاه عرض حال کردند چون در این وقت امیرامان هللا خان خطری در پادشاهی 

م خلق گردیده بود، خانوادۀ ما مورد عفو وی قرار گرفت و دوباره به خود احساس نمی کرد و استقرار در نظا
 .(م.ا. کابل عودت نمودند

                                                                          مقرر شد تا و چی وظیفه بود،   اید دو کمپ، نمی دانم در دری چطور ترجمه شد" عبداالحد بحیث  1011سال 
                                                                               .                                  به پشتیبانی حکومت بسیچ نماید 1011مردم وردگ را درغائلۀ منگل 
ازاین وظیفه  وظیفۀ نائب الحکومه را در مشرقی بعهده داشت، اما( وردگ) حین سفر امان هللا در اروپا وی

   .                      سبکدوش شده و به ماسکو خدمت شاه امان هللا احضار گردید
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با امان هللا خان به هندوستان فرار  1010در ماه می . بحیث وزیرداخله مقرر شد 1010عبداالحد در ماه نومبر 
 بحیث  /104به افغانستان بازگشت و در سال  1010وی در دسامبرسال . کرد، اما بعد ازان به ایران رفت

بحیث رئیس تنظیمیه .( چخانسور م) در فراه  1041در ماه نومبر . مقرر شد( رئیس شورا ) رئیس کونسل 
به کابل  1041در سال . ملکی و عسکری مقرر شد

بازگشت و در کمیسیون نزاع آب هلمند با ایران وظیفه 
م بمعیت صدراعظم محمدهاشم و  1044به سال  .داشت

 .دیگران از والیات شمال افغانستان بازدید نمود
مجدداً بحیث رئیس شورای افغانستان  1041وردگ در سال 

وی . م ادامه داد 1014انتخاب شد، و دراین وظیفه تا سال 
 ."وفات کرد 1010در سال 

با ارائه گزارشات باال از جمله وظایف محوله 
از مذاکرات وی در  1041گ در سال عبداالحدخان ورد

قبال نزاع آب هیلمند با ایران تذکر رفته که این سند تا 
 . امروز در کدام جای دیگر نشر نشده است

گرچه سلسلۀ این نبشته قدری از عنوان عدول میکند، لیکن 
در حاشیه دیده میشود که با یکی از مسایل عمدۀ نزاع 

رحد طبیعی دریای ایران با افغانستان، موضوع شناخت س
 .هیلمند و دعوی حق آبۀ ایران، تماس می گیرد

تصادفاً در یکی از سفرهای اخیرم در افغانستان اصل بودن امضای پدرکالن ما، عبداالحدخان در یک سند، نزد 
قاضی ضرورت افتاد و بنده مجبوراً به آرشیف ملی مراجعه کردم و کاپی مینوت  یکی از مکاتیب ریاست 

 .را با امضای پدرکالنم بدست آوردم شورای ملی
از قضاء دیروز وجود این مکتوب در ذهنم خطور کرد و وقتیکه متن آنرا از نظر گذشتاندم تعجب کردم که این 

 .مکتوب با تعیین سرحد بین ایران و افغانستان تعلق می گیرد
 .باشد فکر میکنم مطالعۀ این سند موضوع جالبی برای محققین در موضوع تعیین سرحد

برای اینکه در مطالعۀ این سند خواننده با مشکل بر نخورد اینک متن مینوت مکتوب را رونوشت کرده از نظر 
 .خوانندگان می گزرانم

 44شماره 
 1444ماه ذیحجه ( 10)0مطابق به  1414برج حمل  11تاریخ 

 !ع، ج فیض محمدخان وزیر امور خارجه 
فغانستان و ایران که از طرف نمایندگان مختار طرفین اعنی ع، ج فیض قرارداد تعیین خط سرحدی بین دولتین ا

محمدخان وزیر امور خارجه افغانستان و ع، ج محمد متقی خان اسفندیاری سفیر کبیر دولت ایران در کابل 
و برای انجام اینقصد حکمیت دولت جمهوریت ترکیه در قرارداد توضیح شده و نماینده  1411حوت  8بتاریخ 
ختار طرفین بآن موافقه دارد که حکمیت دولت ترکیه این مسئله را عملی و انجام نمایند بتاریخ یوم های م

ومعاهدات وزارت امورخارجه بریاست ... توسط عالیقدرعبدالصمدخان مدیرعمومی 1414حمل 11یکشنبه 
اده است عیناً شورای ملی واصل گردیده مالحظه و تدقیق شد هیئت شورای ملی قرارداد مذکور که چهار م

با . تصویب کرده و سواد مصوبۀ هیئت مجلس شوری بضمه مکاتبه هذا بوزارت جلیله خارجه تقدیم میدارد
 احترامات فائقه امضاء ها عبداالحد و مأمورین مربوط

م که آقای نوید از حکمیت جنرال  1044=  611+ ه ش مصادف است با  1414در اینجا می بینیم که سال 
  .در تعیین خط سرحد بین افغانستان وایران یاد نموده است( ترکی) ای فخرالدین الت

به احتمال قوی این مذاکرات در پایتخت افغانستان، کابل صورت گرفته و شاید جنرال فخرالدین التای در 
 . سفارت ترکیه بحیث آتشۀ نظامی اجرای وظیفه می نمود

طوریکه در اکثر کشورها معمول است اسناد ِسری و محرم نظر به اهمیت موضوع بین بیست الی شصت سال 
تا . افشاء نشده، لیک بعد مرور مدت معین بدسترس عامه گذاشته میشود، تا عالقمندان ازآن استفاده نمایند
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ضرورت خود بنحوی میتواند  جائیکه دیده میشود این تعامل در وطن ما قابل تطبیق نبوده، لیک هرکس بزعم
 . راه حل مناسبی پیدا کند

 .طوریکه در باال اشاره شد اینک مختصر مروری در مورد دریای آمو نموده و این بحث را خاتمه میدهم
 .آقای نوید ساختمان و منابع دریای آمو را توضیح داده که ایجاب تکرار دوباره نمی کند

د حق آبۀ ایران از هیلمند بحث شد، لیک تا امروز بنده صحبتی را درمورد در باال از نزاع ما با ایران در مور
 .استفاده از آب دریای آمو را نشنیده و نه مطالعه کرده ام

چندین دهه قبل که بنده در وزارت معادن وصنایع وظیفه داشتم بخاطر دارم پروژه ای بزرگی  زیرعنوان پالن 
ریای آمو بحث و روی پنج مرحله ای آبیاری و تولید برق از د

 .دست گرفته شده بود
با دریای آمو زمانی آشنائی پیدا کردم که پدرم، محمد اسمعیل 

م به بعد برای بار دوم چند سالی  /1خان از اواخر سالهای 
بحیث نائب الحکومه در آنجا وظیفه داشت و بنده در آنوقت در 

 .صنف یازده و دوازدهم مکتب عالی نجات متعلم بودم
یهای زمستان را در قطغن سپری می نمودم و خوشبختانه رخصت

در آن والیت قوماندان ژندارم و پولیس شخصی باسم عبدالرحیم 
 .خان از قندهار وظیفه داشت که باهم آشنائی پیدا شد

 درآنزمان ضمن یک سفر در معیت پدرم و تعدادی از مأمورین 
 دای آمو که مردم دریای پنج می نامدری                                                                              

و بازدید  از سرحدات مربوط بار اول در تهانه شهرروان با زیبائی عظیم و به گونه ای میالنکولی دریای آمو 
 .            اشنا شدم

تهانه های طرف شوروی  وضع  تهانه های طرف افغانی تنها کپه های کلوخی و نی پوش بود که به تناسب
خلص کالم پدرم از کابل اجازه بدست آورد و اقدام به ساختمان قریب به صد دربند تهانه . غیرقابل مقایسه بود

قوماندان عبدالرحیم خان در پهلوی عشق به کار و وطن عاشق سرباختۀ . های از خشت پخته را بدست آورد
. دو از پیشرفت در ساختمان تهانه ها باالبینی می کر نموده بیشتر اوقات را در سرحدات سپریشکار بود و 

در یکی از زمستانها . می گذشتاندیم مجناب عبدالرحیم خان انسان خوش صحبت و روزهای شکار را باه
و دوسه دوست دیگری قطغن رفتیم که برای من و برادرم زیباترین ( کاکای احمدشاه مسعود) یارمحمد ترجمان

 .رخصتی زمستان ما بود
گذشتاندیم و به شکار مرغ  نیزارها به پشت اسب می روزها در سواحل دریای پنج و دریاچه های کوچک بین

پولیسهای  م خان ویعبدالرح غروب آفتاب را دیده و شب کنار خیمه با. دشتی و اقسام مرغ آبی می پرداختیم
کباب سرشته کرده با چنان لذت و احساس خوشی در پرتو روشنی آتش صحبت میکردیم و ژاندارم سرحدی 

 .جودم احساس میکنمکردیم که امروز بعد از سپری شدن قریب به شش دهه کمبود آنرا در تاروپود و صرف می
خوانندگان گرامی مرا معذور دارند که از نبشتۀ اصلی به حاشیه رفتم و سفری به خاک عزیزم نمودم، لیک 

 .باور کنید که چند لحظه خودرا در کنار دریای پنج احساس میکردم و لذت می بردم
بهرصورت نمیدانم که اسناد پروژه  بهره برداری پنج مرحله ای دریای آمو آنزمان کجا است، اما با مراجعه به 
انترنت میدانم که دو پروژه در مسیر دریای آمو بنام های بند راگون و نورک اعمار گردیده و یا در حال تکمیل 

 . است
Rogun Dam, partially finished, large rock- and earth-fill dam on the Vakhsh 
River in southern Tajikistan, upstream from the Nurek Dam.   

 :در باال دوسطر را از انترنت اقتباس و اینک مختصر ترجمۀ آن 
رگ سنگ و خاکی باالی دریای واخش در جنوب تاجکستان، در باالی بند راگون، قسماً در حال تکمیل، بند بز

 .رودخانه بند نورک
نمایم تا از  ِصرف مشخصات تخنیکی هر دو بند را ثبت میرا کنار گذاشته در نظر دارم که از تشریح هر دو 

 .عظمت این دوبند، آبیاری و تولید انرژی برق، صحبتی شده باشد
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/422603/Nurek-Dam
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 م1086:  آغاز ساختمان: بند راگون

 م1/14: بهره برداری تخمینی آغاز 

 بلیون دالر 4-1: مبلغ سرمایه گزاری
 متر 444 -164: ارتفاع بند

 کیلومتر مکعب 1434: ظرفیت بند آب
 پایه  6: تعداد توربین 

 میگاوات //436ظرفیت تولید برق 
 

Nurek Dam,  one of the world’s highest dams, located on the Vakhsh River in 
Tajikistan near the border with Afghanistan. An earth-fill dam, it was completed in 100/ 
and rises 001 feet (4// m) and includes an impervious core of concrete reaching 41 
feet (16 m) under the river to bedrock. The dam is 1,4/0 feet (8/1 m) wide at its crest. 
The nine-unit power plant associated with the dam has a design capacity of 1،8// 
megawatts of electricity, and the water impounded is used to irrigate some 1،6//،/// 
acres (64/،/// hectares) of farmland 

در ادارۀ  ارسائی هانبه تفصیل ترجمه میکنم تا بیشتر متوجه بدبختی وضع زندگی خود و بند نورک را قدری 
 .خود شده بتوانیم

.  بند نورک، یکی از بلندترین بند در جهان، باالی دریای واخش تاجکستان قریب سرحد افغانستان قرار دارد
تحت ( متر 16) فت  41و  ارتفاع دارد( متر //4) فت  001م تکمیل شده و  /100خاکی در سال بند این 

 . سطح آب، مغز درونی غیر قابل نفوذ کانکریتی باالی سنگ زمین اعمار گردیده است
 //138یونیت تولید برق با ظرفیت  0. عرض دارد( متر 8/1) فت  134/0ستیغ یا تاج بند آب گردان 

جریب زمین را   ///4314/3(= هکتار ///64/3) ایکر ///3//136میگاوات و مقدار آب کفایت میکند تا 
 .آبیاری کند

  (دیده استرم آغاز گ 1061در سال ظیم عژۀ معلومات از انترنت کار ساختمانی این پرونظر به ) 
م در وجودم شتنو از انترنت اقتباس کردم و هر سطر آنرا که می را ارقام تخنیکی این دو ساختمان عظیم

 .مرداحساس میک خودسبت به ناتوانی و کاری از دست نیآمدن نقهر
 ،با پنجه های خون آلود و کثیف خود ن که جهالت و نادانی مانند دیوباالی خود و ملت بدبخت افغا مقهر

د، دیگری را بنام پولیس و عسکر از هر نشکُ  فرزندان افغان به جان یکدیگر افتاده اند، یکی را بنام طالب می
 . قوم وقبیله که باشد
ار قام باال خشک و خالی نیست بلکه سرنوشت ملیونها انسان بی قدرت افغان با آنها پیوند ! خوانندگان گرامی 

 . دارد
مدکرزی می خواست و میتوانست سه ملیون جریب زمین بایر و المزروع  شما خود قیاس کنید اگر حکومت حا

 میدر ایران و پاکستان حوزۀ آمو را زیر آب و ِکشت بیآورد، چند ملیون انسان در به در گدای مهاجر افغان 
به اریم بر میگردیم ذاین سؤال ریتوریک را کنار میگ شوند؟ مندو زندگی آبرو محل بود وباش توانستند دارای 

 .موضوع
صورت گرفته و  م1086راگون در سال بند و  م1061 سال رد کاربند نورکغاز آدر باال دیده شد طوریکه 

جمهوریت شهید سردار شاهی و که چطور امکان دارد بدون سروصدا در زمان  بسرحد ناباوری تعجب میکنم
کمتر کسی ازآن اطالع دارد و عکس  کهو صورت گرفته در مسیر دریای آمعظیم  های همحمد داود چنین پروژ

 . شنیده نشده استدیده و یا در محافل مسئوول العملی 
پروژۀ پنج مرحله ای دریای که در باال ازآن نام برده شد، یکی از ابتکارات زمان صدارت سردار شهید بود و 

بمصرف میرسد سرچشمۀ آن خاک ما بنفع یک کشور بیگانه فغانستان هر قطره آبیکه در پائین این دریا عظیم ا
 .افغانستان است

مترمکعب در  16م در زمان صدارت مرحوم شهید محمد موسی شفیق  با ایرانیها موافقه شد تا صرف  1081
توسط  شهید موسی شفیق در محکمۀ  صحرائی پولیگون پلچرخی. توانند میه از آب افغانستان استفاده کرده ثانی
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و آن شهید جواب " آب هیرمند را به ایران فروختی و محکوم به مرگ هستی"  نورمحمد نور متهم گردید که تو
زیر شلیک کالشنیکوف کشته بعد این محاکمه و " د، چرا درآنزمان سوالی نداشتیددر شورا بودی شما" میدهد
ید محمد داود و خانوادۀ شانرا به حکومت به روایت چشمدید دگرمن پادشاه میر، کسیکه محل دفن شه. ) میشود

 (.کرزی حالی کرد
آب دریای آمو که حد . کنیم انسان مبهوت مانده و با خود می اندیشد که در عجیب جهان فرومایه زندگی می

، پره ریان داردجخاک افغانستان  ردخاک افغانها سرچشمه می گیرد و  ازمتر مکعب در ثانیه  /184متوسط 
میکند و برق تولید  آن ۀجنراتور های ناصب میچرخاند ویگان ارهای توربین ساخت روسی را در تاجکستان 

حکومت نا بکار کرزی " و آب افغانستانانرژی "  جهادی َسرخوش و خودمختار جناب امیر؟ اسمعیل، وزیر
 . برق تولیدی تاجکستان را به دالر و نرخ بین المللی می خرد و باالی ملت افغان میفروشد

پنج مرحله ای دریای آمو دوباره احیاء شود و  ساختمانروزی افغانستان قدرت پیدا کرده بتواند و پروژۀ اگر 
 زمان  ۀر آن برهدبرق تولید کند  تورهااتوربین و جنر ،اعمارآمو دریای بیاری در مسیر آآبگردان بندهای 

 !خدا بهتر می داند حل خواهد کرد؟ کی  ا با تاجکستانرجنجال بزرگتر و دیگری 
 
 

 


